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Vážení čitatelia!
Ďakujeme Vám
všetkým za spoluprácu,
ktorou ste nás inšpirovali
v tvorbe novín.
Prajeme Vám
pekné vianočné sviatky
plné lásky, pokoja
a rodinnej pohody.
A nech sa Vám darí
aj v novom roku 2018.

Betlehem
Príbeh o narodení Ježiška sa nemení, lebo ako to vtedy bolo, je už navždy zapísané.
Mení sa však doba a teda aj ľudia, ktorí tento príbeh Vianoc, najkrajšieho sviatku roka,
prežívajú. „Dávno to bolo ... alebo len tento týždeň. Očami duše svojej rozhŕňaš záclonu
času a vidíš ako pred polstoročím...“ Takto začína poviedku Betlehem náš rodák spisovateľ Jozef Gregor Tajovský. Spomína, ako spolu so starým otcom vyrábali betlehem:
stružlikovali, rezali, lepili, natierali a vystrihovali farbisté papiere a pozlátka, aby ho na
Štedrý večer, v ten čarovný deň Vianoc, rozsvietili. „... Na Štedrý deň stará mať so Zuzou
piekli koláče. Janko vylizoval misky, starý otec šiel odťať stromček. Zavešali ho jabĺčkami, pozlátenými orechmi a medovníkmi a podeň na kasňu postavili betlehem. Iba keby
už skorej bol večer, aby sa mohli zapáliť v betleheme sviečky a zazvoniť... Stmievalo sa.
Janko duril starú mať i Zuzu, aby už prikrývali stôl v hornej izbe, ktorú starý otec už tri
dni vykuroval bukovými pňami a hrčami, zatierajúc lekvárom zelené popukané kachle.
V hornej izbe páchlo dymom, voňali koláče a bolo už teplo ani pod perinou. Kým sadli
k večeri, poďakovať Bohu za všetky dary do roka, Janko so Zuzkou zapálili sviečočky na
stromku a v betleheme; chlapec vzal za ruku starého otca i starú matku a ťahal ich k betlehemu. Pustil ruky, tri razy za nitku zazvonil, a starí rodičia, majúc slzy v očiach nad
detskou radosťou, šlabikovali nápis, ktorý držal v rukách anjel na maštaľnom krížiku:
Sláva na výsosti Bohu! “

Príhovor starostu

Členovia redakčnej rady
Tajovských novín

Program bohoslužieb
počas vianočných sviatkov,
starého a Nového roka 2018
a Troch kráľov nájdete na str. 6.

Z poviedky Jozefa Gregora Tajovského Betlehem
úryvky vybrala Alžbeta Kulavjaková

Vážení spoluobčania, rodáci a priatelia našej krásnej obce,
prajem Vám pekný predvianočný deň!
V tomto príspevku sa budem snažiť vyvarovať kritizovaniu. Niekedy to ale nejde . Ani haniť
nikoho nebudem, lebo je čas vianočný a treba privrieť oči, odpustiť si a hlavne radovať sa zo
života. Viem, niekedy je ťažké radovať sa , keď sa nedarí. Ale plačom, sťažovaním a šomraním
si vôbec nepomôžeme. A je to ešte horšie, keď to prenášame na okolie. Treba myslieť optimisticky a veriť niečomu dobrému. Vždy je to veľké plus, aj v kritických situáciách. Nechcem
týmto nikoho poučovať ani radiť, len to spomínam preto , že sú Vianoce a treba si kus od
tých, v dnešnej dobe stresových, momentov oddýchnuť. Trebárs športom. Keď som písal tento článok, bolo dostatok snehu, tak sa treba vybrať či už na lyže alebo aj pešo do prírody. Pri
prechádzke alebo športovaní na čerstvom vzduchu sa Vám vyčistí mozog od negatív, ktoré ste
tam nahromadili v priebehu celého roka. Pekná dovolenka je cez leto pri mori, alebo aj na
pešej turistike , ale podľa mňa má veľké čaro aj bežkovanie po panenskom snehu pri slniečku.
V poslednej dobe naše deti robia všetko naopak...
pokračovanie na str. 2

Magdaléna Grešková prijíma gratuláciu ku svojmu jubileu od starostu
obce. Viac čítajte na str. 4

Čert s čerticou nakúkajú do kostola,
či sú deti pripravené na Mikulášske
čertoviny. Viac čítajte na str. 5

2

Príhovor starostu
pokračovanie zo strany 1

...Ony prídu na to , keď dospejú, a budú nám
starším ešte hovoriť: rodičia mali ste pravdu.
Máme celkom dobrý chodník na Kalváriu,
pekný výhľad, malá jednoduchá prechádzka
iste pomôže. Myslím na to, že už nie sú Vianoce Vianocami. Mnohí utekajú do nákupných centier a tam trávia svoj akože voľný
čas. Kúpiť darčeky deťom, svojím príbuzným,
známym to áno, ale keď vidím preplnené vozíky s potravinami, to mi nesedí. Vianoce sú
o nakupovaní, prejedaní a nie o tradičných
hodnotách. Skutočná hodnota Vianoc sa vytráca z nášho vedomia. Skúsme niečo zmeniť
v myslení a prežiť Vianoce trošku iné, tradičné, dedinské bez „ umelej hmoty“ a niečo
z toho posunúť aj naším deťom. Vianoce sú
dni aj o stretnutí s príbuznými a priateľmi, aj
o rozhovoroch na rôzne témy. Skúsme debatovať o niečom peknom, pozitívnom, aby
sme si tie vianočné dni uložili čo najviac vo
svojich srdciach. Chcem, aby naša dedina
lákala celé okolie svojou dobrosrdečnosťou
a úsmevom pri každom stretnutí.
Tohtoročný Mikuláš. Veľmi pekná a kvalitná
akcia už prekročila rámec našej obce a je známa v širokom okolí. Veď vyše 100 mikulášskych balíkov pre deti hovorí za seba. Veľmi
pekný , bohatý program s Mikulášom, anjelikom a čertom s čerticou bol na jednotku. Pri
tom počte detí sme počítali, že to bude plné.
Aj zo začiatku bolo, kým si deti nezobrali darčeky a nezjedli wafle. A zopár ich zostalo, na
kopách nahrnutého snehu si urobili šúchačky
a zmrznuté ruky si hriali pri ohnisku. Zima
bola pekná, taká podkožná, taká, aká po iné
roky bývala bežne. Už sme si odvykli od mrazivého počasia. A to je ono, trošku vymrznúť,
vyštípať líca. Spomeňte si vy, starší. Na starých teplákoch sme mali od snehu snehové
brmbolce až po zem. To bolo ono. To boli
pekné detské časy, na ktoré vždy rád spomínam. Ľad sme si robili sami, či už v Notárskej záhrade, na dolnom konci , alebo aj na
dvore u rodiny Janka Púcheho. To sme boli
partia. Napadol sneh, hneď sme si odpratali,
poliali. Hovorím to len preto, že zas je ten čas
na úpravu ľadu na Notárskej záhrade a ani
mládež sa nevie zísť ako partia a odpratať týždňový sneh. Možno, že sa mýlim, lebo tento
článok píšem v prvý decembrový týždeň. Už
to tak vyzerá , že to sa do toho budú musieť
zasa pustiť „starí“. Koniec roka nám klope na
dvere a preto chcem poďakovať všetkým, ktorí aj v tomto roku pomáhali obci. Na brigáde
na cintoríne, Kalvárii, Jánskej hostine, varení štiarcu na Králikoch, stretnutí dôchodcov,
pečení koláčov v Riečke, pletení adventných
vencov na Kordíkoch, Mikuláša a na mnohých ďalších aktivitách v obci, ktoré by bez
Vás občanov neboli , alebo by neboli kvalitne
pripravené. Ďakujem všetkým za reprezentáciu obce na súťažiach, brigádach a hlavne
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ochotu pracovať bez nároku na odmenu. Bez
Vás všetkých to jednoducho nejde.
Spomeniem ešte vývoz komunálneho odpadu. Vývoz máte v programe napísaný na
31. december 2017 v nedeľu, ten nebude, ale
bude 2. januára 2018 t.j. v utorok. Potom sa
pôjde podľa zaužívaného programu, ktorý
tvorí prílohu týchto novín. Program vývozov
je zverejnený aj na našej stránke www.obectajov.sk , alebo si môžete osobne vyzdvihnúť na
obecnom úrade.
Obecný úrad bude medzi sviatkami zatvorený,
otvorený bude až 8. januára 2018. Ak by niekto potreboval plyn, zavolajte mi na mobil , ak
budem po ruke tak Vám fľašu vymením.
Na záver prajem všetkým veľa zdravia, šťastia,
darčekov a zmysluplné využitie vianočných
dní, veselého Silvestra a dobrý vstup do nového roka 2018.

V Riečke to voňalo
po kysnutých koláčoch
Dňa 11.11.2017 sa v Riečke uskutočnilo tradičné pečenie kysnutých koláčov. O 14:00
hod. sa súťaž rozbehla a pokračovala vo veľkom tempe. Neverili by ste, za akú krátku
dobu sa dá upiecť toľko druhov kysnutých
koláčov. Popri tom zatiaľ prebiehala ochut-

Ladislav Surovčík, starosta
Pečenie kysnutých koláčov

Súťaž v pletení
adventných vencov
Už niekoľko rokov sa v predvianočnom čase
konala v sobotu 2. decembra 2017 v Kordíkoch súťaž v pletení adventných vencov
a v príprave vianočného stolovania. Súťaže
sa zúčastňujú zástupkyne obcí mikroregiónu Kremnické vrchy – východ, ktorého členmi sú obce Kordíky, Tajov, Králiky a Riečka.
Všetky družstvá sa na súťaž zodpovedne
pripravili a pripravili stoly s rozmanitou vianočnou výzdobou. Obec Tajov zastupovali
pani Sonka Holecová, Evka Paučová a Ľubka Žabková. Družstvo z Tajova si zobralo
inšpiráciu z minulosti a pripravili tradičný
vianočný stôl, ktorý mali naši predkovia.
Toto podujatie prinieslo predvianočnú náladu, kde nejde o víťaza, ale o čo najkrajšie
stretnutie s príjemnými ľuďmi.
Ľ. Žabková

Predvianočná návšteva
Členovia Klubu dôchodcov v Tajove Pavol
Žabka s Evou Murgašovou, Ankou Greškovou, Máriou Šušovou, ku ktorým sa pridala
aj Ľudmila Žabková , navštívili pred Vianocami naše spoluobčianky pani Martu Jankovičovú a pani Máriu Čermákovú v sociálnom zariadení v Sebedíne. Porozprávali sa
s nimi o novinkách v Tajove, zaspomínali na
dávne časy, na zážitky, ktoré doteraz zostali v ich pamäti. Popriali im, aby im zdravie
ešte slúžilo, aby prežili veľa pokojných dní
v jeseni ich života.
Eva Murgašová

návka nátierok a pomazánok. Na oživenie
veľmi dobré, kým súťažiaci piekli, tak si návštevníci pochutnávali na nátierkach. Tento
rok nás reprezentovali Helenka Hrčková,
Anka Sedileková a Katka Pepichová. Aj tento rok napiekli veľmi chutné koláče. Ďakujem im za vzornú reprezentáciu našej obce
a obci Riečka za príjemný kultúrny zážitok
a príjemné večerné posedenie. Tešíme sa
o rok na 14. ročníku súťaže.
Text a foto: L.Surovčík

Plán podujatí
v obci v roku 2018
Január:
Február:

Hokejový zápas Horný – Dolný
Fašiangová zabíjačka
Karneval pre deti
Marec:
Tajovského divadelné dni
Jún:
Jánska hostina
August:
Účasť na Stretnutí dôchodcov
MRKVV na Kordíkoch
Október: Stretnutie dôchodcov v rámci
Mesiaca úcty k starším
December: Privítanie Mikuláša
Vianočný punč
OÚ

Za odpad zaplatíme viac

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zmysle nového VZN obce Tajov č. 2/2017 zvyšuje poplatok za komunálny odpad na 19,00 Eur
(z pôvodných 18,50 Eur) na jednu osobu.
Sadzby daní zostali zachované podľa predchádzajúceho VZN. Zároveň sa ruší platenie
poplatku za komunálny odpad v splátkach.

Zmena termínu decembrového
zberu komunálneho odpadu

Zber komunálneho odpadu v obci Tajov plánovaný na nedeľu 31. decembra 2017 sa neuskutoční, preložil sa na termín utorok 2. 1. 2018.
Informácia OÚ
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Prvý zubor v Československu alebo storočnica
Júliusa Murgaša (od Kováčov)
Lesník, horár, zakladateľ TANAP-u, Július
Murgaš od Kováčov, sa narodil v Tajove pred
sto rokmi - 29. novembra 1917 ako najmladší z piatich detí (súrodenci: brat učiteľ Ján –
zomrel vo veku 27 rokov, brat Jozef – ženatý,
bezdetný, sestra Mária – zomrela mladá, slobodná, sestra Anna - slobodná) Jána a Anny
Murgašovej, rodenej Smidovej (od Krajčích).
Jediný zo súrodencov mal potomkov – 3 deti.
Syn Peter Július je posledným mužským potomkom Murgašovcov od Kováčov.

Základnú školu absolvoval v Tajove, meštianku v Banskej Bystrici. Maturoval na Lesníckej priemyslovke v Liptovskom Hrádku.
Bol jedným z prvých Tajovčanov, ktorý mal
stredné odborné lesnícke vzdelanie.
V 40.-tych rokoch narukoval do slovenskej
armády. V roku 1944 sa zapojil do SNP s ostatnými Tajovčanmi. Potlačenie SNP ho zastihlo na Donovaloch.
Hrával divadlo, zapájal sa s bratom Jozefom
do obecného kultúrneho života. 28. októbra
1945 sa oženil s Tajovčankou Boženou Sedilekovou od Petráňov (1922-2012).

Prvý zubor v ČSSR – Putifar privezený Júliusom
Murgašom z Poľska.

Prvým jeho horárskym pôsobiskom bol Bacúch. Jeho revír hraničil s Čertovicou. Keď
v rokoch 1948-1949 hľadali odborne vzdelaných lesníkov do vznikajúceho prvého
národného parku v ČSR – TANAP-u, presťahoval sa z Bacúcha s manželkou a prvorodenou dcérou Helenou (1946) do horárne
pod Gerlachom v Tatranskej Polianke. Tu sa
im narodili: syn Peter Július (1948) a dcéra
Blažena (1950).

V roku 1953 sa presťahoval do sídla správy,
riaditeľstva TANAP-u, do Tatranskej Lomnice.
Po čase sa stáva vedúcim polesia (polesným)
v obvode Tatranská Lomnica. Do kompetencie lomnického polesného okrem lesníckych
povinností (ťažba dreva, lesná škôlka, vysádzanie stromčekov, kosenie a hrabanie lúk,
zimná starostlivosť o zver) patril aj prezidentský zámoček v Javorine a Medveďova lúka.
Bolo to miesto, kde sa organizovali oddychové
podujatia pre domáce aj zahraničné štátne delegácie, poľovačky so zahraničnými a tuzemskými štátnickými delegáciami (zúčastnil sa aj
poľovačky Fidéla Castra).
Bol vynikajúcim poľovníkom, nositeľom
mnohých zlatých medzinárodných ocenení
exemplárnych trofejí : parožia – jelenieho
a srnčieho, rysa (zastrelil ho z okna horárne
v Tatranskej Polianke), jazveca.
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Výsledky volieb 2017
do BBSK vo volebnom
obvode v Tajove
Za predsedu BBSK:
1.
Ján Lunter
2.
Marián Kotleba
3.
Igor Kašper
4.
Martin Juhaniak

131 hlasov
60 hlasov
41 hlasov
20 hlasov

Ostatní kandidáti získali menej ako 3 hlasy.
Zvýraznený kandidát bol zvolený za predsedu BBSK.

Členovia volebnej komisie dbali
na bezproblémový priebeh volieb
Zľava: Ondrej Schmidt, Božena Murgašová, tajovský
pán dekan Karol Chovančák, Július Murgaš pri ohrade so zubrou rodinkou v Tatranskej Lomnici

V 60.-tych rokoch bol poverený priviezť do
ČSSR prvého zubra z Poľska. Priviezol Putifara. Umiestnený bol v Tatranskej Lomnici.
Neskôr pribudla aj samica, odborne nazývaná Pumelka. Spolu mali v Tatranskej Lomnici tri zubríčatá. Dnes koža Putifára zdobí
stenu v zemianskej kúrii v pribylinskom
skanzene Liptovskej dediny.

Posledná fotografia Júliusa Murgaša (62 rokov)

Nikdy nezabudol na svoje rodisko, na svoj
milovaný Tajov. Vždy sa do neho rád vracal.
Rád sa stretával s rodinou, príbuznými, rovesníkmi a priateľmi. Jeho skorý náhly odchod 3. auguste 1981 (sotva ako 63-ročný)
každého, kto ho poznal, prekvapil. Pochovaný je v Tatranskej Lomnici.
Kto ste ho poznali zaspomínajte si naňho.
Fotografie: Ľudovít Sedilek z Bratislavy
Spomínala nevesta Anita Murgašová

Za poslanca do zastupiteľstva BBSK:
1.
Ivan Šabo
60 hlasov
2.
Jakub Gajdošík
45 hlasov
3 - 4.
Ondrej Lunter
44 hlasov
3 – 4.
Marián Kotleba
44 hlasov
5 – 6.
Peter Gogola
41 hlasov
5 – 6.
Viera Dubačová
41 hlasov
7.
Igor Kašper
38 hlasov
8.
Ján Šulaj
36 hlasov
9.
Ján Šabo
35 hlasov
10 – 11. Ľubomír Motyčka 33 hlasov
10 – 11. Daniel Karas
33 hlasov
12 – 13. Karol Konárik
32 hlasov
12 – 13. Katarína Belicová
32 hlasov
14.
Ľubica Laššáková
30 hlasov
15 – 17. Milan Lichý
29 hlasov
15 – 17. Vladimír Sklenka
29 hlasov
15 – 17. Matej Bučko
29 hlasov
18.
Marek Kotleba
28 hlasov
19.
Marek Modranský 27 hlasov
20 – 21. Daniela Kemková
26 hlasov
20 – 21. Pavol Bielik
26 hlasov
Ostatní kandidáti na poslanca do zastupiteľstva mali menej ako 25 hlasov.
Martin Turčan

17 hlasov

Účasť vo voľbách:

49,24 %

Poznámka: Zvýraznení kandidáti boli zvolení za poslancov BBSK.
Text: OÚ Tajov
Foto: ACh
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Mesiac úcty k starším
Október je mesiacom lásky a úcty k starším
od nepamäti. Organizácia spojených národov vyhlásila mesiac október za Mesiac
úcty k starším v roku 1990. V októbri, každý rok, si za prestretý stôl sadajú seniori na
celom svete. Tak je to aj u nás, v Tajove.
Obecný úrad pozval všetkých seniorov na
posedenie 26.októbra 2017. Starosta obce
Ladislav Surovčík po srdečnom privítaní v príhovore uviedol, že aj v našej obci
sú seniori, ktorí celý život pracovali pre
zabezpečenie svojej rodiny, ale mnohí
z nich popri tom pracovali aj v obci: na
brigádach, pri organizovaní kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí.
Ani v tomto roku to nebolo inak. Zaslúžia si úctu. Aj deti z materskej školy prišli pozdraviť. Pesničkami, riekankami.
S láskou v očiach hľadali tú svoju starkú,
či starkého, ale uklonili sa všetkým. Priniesli radosť a úsmev, teda to, čo rozveselí
a poteší dušu dospelých najviac.

Starosta pogratuloval všetkým prítomným
jubilantom, ktorí v priebehu roka oslávili svoje životné jubileum. Odovzdal im
kvety a zopár darčekov. Pridali sa k nemu
aj členovia Klubu dôchodcov, ktorí tiež
pozdravili svojich jubilantov. Najstaršou
jubilantkou, prítomnou na posedení, bola
pani Magdaléna Grešková, ktorá v tomto
roku oslávila 85. narodeniny.
Ďalej starosta pohostil svojich hostí chutnou večerou a dobrým vínom. Nechýbali
ani zákusky, tie však napiekli šikovné tajovské ženy.
K dobrej nálade prispeli naši známi muzikanti – Dušan Oravec, Michal Šebo
a Miroslav Balúch. Zahrali do spevu i na
počúvanie, ba pre tých, ktorým sa chcelo,
aj do tanca.
V neposlednom rade patrí poďakovanie
všetkým dobrovoľným spolupracovníkom, ktorí dokázali pripraviť posedenie
a vytvoriť atmosféru, kde sa každý cítil
dobre. Tešíme sa na stretnutie budúci rok.
Text a foto: ACh
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Mikulášku,
dobrý strýčku
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Sušienky

Mikulášku, dobrý strýčku. modlím sa ti
modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj
nám z darov tvojich trošku, či koláča makového, či koníka medového. Aj túto pesničku
zaspievali deti v Tajove Mikulášovi, ktorý sa
najskôr zastavil v kostole, kde sa prihovoril
deťom. Ako poďakovanie pre Mikuláša si
deti z materskej školy pripravili krátky vianočný program z vianočných kolied a básničiek. Potom Mikuláš v sprievode anjela,
nezbedných čertov a veľa tešiacich sa detí
prešiel na obecné námestie. Tu im porozdával darčeky, ktoré mu na voze priviezol
poník. Keď už boli všetky darčeky rozdané,
Mikuláš rozsvietil stromček. Okrem dobrôt,
ktoré mali deti v balíčkoch, mohli si pochutiť aj na vafloch so šľahačkou a čokoládou a
teplom čaji. Mikuláš sa rozlúčil so sľubom,
že príde aj na budúci rok.
HD

Na žiadne iné sviatky sa neviaže toľko farieb, toľko vôní a toľko chutí i spomienok
ako práve na vianočné. Štedrovečerný stôl
sa prehýba pod rôznymi dobrotami: med,
oblátky, cesnak, kapustnica, ryby, šalát, opekance, veľa druhov sladkostí, ovocie čerstvé
aj sušené. To sušené ovocie sme volali sušienky. Chutné sú aj zvarené s vodou, škoricou, klinčekmi a troškou cukru.
Práve na ne som natrafila pri listovaní
Na Pľaci všetko pripavené na privítanie Mikuláša a detí

Na privítanie Mikuláša v kostole prichádzali celé rodiny

Mikulášske darčeky priviezol poník

Všetci sú pripravení, Mikuláš môže začať

Balíček je skoro väčší ako deti

v ZBORNÍKU Jozef Gregor Tajovský v kritike a spomienkach, v časti, ktorú napísal
Jozef Šebo:
„... Tajovské grúne s úzkymi dolinami, chránenými proti severáku, ukázali sa ako dobré miesta na pestovanie ovocných stromov.
Z roka na rok pribúdali jablone i slivky. Ba
rozšírili sa i orechy, ktoré sa natoľko prispôsobili, že isté druhy prežili katastrofálne zimy.
Z jabloní sú rozšírené goldrenety, jonatánky, malé, sladké, červené, korenisté, ktoré sú
ozdobou vianočného stola, hrkále, parmena
zlatá a menej trvanlivé štrúdlovky. Slivky sú
zastúpené poväčšine duranzie a bystrické.
Všetko ovocie v dobre zarodených rokoch nedalo sa ihneď speňažiť, ani doma skonzumovať. Preto sa hodne ovocia sušievalo. Sušilo sa
buď v sušiarňach, alebo priamo za chlebom
v domácich pekárskych peciach. Na to boli
zostrojené zvláštne drevené mreže – „lasice“.
A sušienok bolo v každom dome po vreciach.
V zime sa vyjedali denne. Boli pochúťkou
hlavne deťom. Starostliví rodičia, ktorí mysleli
i na zadné kolesá, nedovolili jesť tohoročné sušienky. Sušili sa jablká, slivky aj hrušky. Slivky
menej, lebo z nich sa varieval výborný lekvár...“
Na Štedrý večer viac ako inokedy spomíname na našich predkov, ktorí žili veľmi skromne, peniazmi neoplývali. A z toho, čo sa im
urodilo a rok im nadelil, vedeli pripraviť vianočné sviatky plné štedrosti, lásky a pokoja.

Čertoviny

Mikuláš s anjelom majú čo robiť, čaká ich plné námestíčko

Alžbeta Kulavjaková
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duchovný život

Tajovskí farári

v marci 1902, 1910 sa stal dekanom, odišiel
za farára do Badína, zomrel 21. 6. 1925

1772 - páter Ignac Czeppan, SJ

Ján Tvrdý, kaplán Tajov 1910 – 1911

1778 – páter Jozef Árvay, SJ, bývalý jezuita, nar. 1741, po zrušení jezuitov 1773 ostal
kaplánom v Bystrici, neskoršie profesor na
gymnáziu, 1786 odišiel na odpočinok

Andreas Zubriczky, kaplán Tajov 1911 – 1912

1786 – Alojz Kraus, OFM, františkán
z Kremnice dočasne administroval farnosť

Program bohoslužieb
počas vianočných
sviatkov 2017
Nedeľa 24.12. 2017
4. Adventná nedeľa - Štedrý deň
Tajov

08.00

Kordíky

09.45

Králiky

11.00

Kordíky

22.30

Tajov

24.00

Králiky

24.00

1786 – Ignác Ján Nepomuk Khern, bystrický kaplán nastúpil do Tajova 2. februára a 20.
augusta 1787 sa stal inštalovaným farárom,
bol v Tajove asi 22 rokov a odišiel za farára
do Valaskej.
1809 – Ján Mazoch, nar. 11. 7. 1773 vo Vysokej, do Tajova prišiel z Riečky 21. 9. 1809
a 18. 2. 1810 bol inštalovaný za farára v Tajove, počnúc ním farnosť Riečku spravovali
tajovskí farári až do roku 1940, zomrel 15.
12. 1836 v Brusne

Tajov

09.30

1823 – Augustín Hanauer, nar. 6. 12. 1787
v Čechách, predtým bol vychovávateľom
a kaplánom v šľachtičnej rodine Kolovratovcov na Morave, s touto rodinou precestoval
Brazíliu, Švédsko, Francúzsko a Švajčiarsko, biskup Makay ho pozval v roku 1820
za knihovníka na kúriu, potom bol farárom
v Španej Doline a za tajovského farára bol
inštalovaný 30. 12. 1823, zomrel 10. 8. 1842

Kordíky

09.45 17.00
Živý Betlehem

Králiky

11.00

1831 – Ján Riščák, nar. 22. 9. 1792, ordinovaný
1819, 1832 farár v Moštenici, zomrel 5. 1. 1867

Pondelok 25.12. 2017
Narodenie Pána

Utorok 26.12. 2017
Svätý Štefan
Tajov

08.00

Kordíky

09.45

Králiky
Nedeľa 31.12. 2017
Svätej rodiny (Silvester)
Tajov

09.30 ďakovná pobožnosť
na konci roku
Pondelok 1.1. 2018
Bohorodička Panna Mária

Tajov

09.30

Kordíky

09.45

Králiky

11.00

Sobota 6.1. 2018 – Traja králi
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1831- Ignác Rubess, 3. 1. prišiel z Hronca,
zomrel 3. 1. 1846, pochovaný v Tajove
1846 – Martin Szimmer, nar. 10. 11. 1806,
zomrel 1. 2. 1868, pochovaný v Tajove
1868 – Andrej Trúchly – Sitniansky, nar. 9.
11. 1841 vo Sv. Antone, ordinovaný 1867,
najskôr kaplán v Tajove a od roku 1868 tajovský farár, vynikajúci filológ slovenskej
reči a literát, redigoval časopis Orol 18711878, zaoberal sa aj botanikov, zomrel v Sáse
28. 10. 1916, SSV mu v roku 1949 postavil
pomník na hrobe
1868 – Alojz Kubányi, nar. 15. 9. 1836 v Tvrdošíne, ordinovaný 1860, 1869 inštalovaný
farár v Tajove, spomína ho aj J. G. Tajovský,
zakladateľ Potravinového spolku, 1902 na
odpočinku, zomrel 2. 3. 1906
Jozef Formánek, kaplán Tajov 1898 – 1901
Arnold Bobok, prefekt zo seminára vypomáha v Tajove 1900 – 1902, 1912

Tajov

08.00

Vojtech Dvihalty, kaplán Tajov 1901 – 1902

Kordíky

09.45

Králiky

11.00

1902 – Juraj Ohrival, nar. 17. 7. 1868 v Oháji,
ordinovaný 1894, prišiel do Tajova z Detvy

Koloman Senček, kaplán Tajov 1912 – 1913
Ján Barványi, kaplán Tajov 1913 - 1914
1914 – Eduard Majerský, nar. 7. 9. 1877
v Ulmanke, ordinovaný 1902, angažoval sa
v úverovom družstve, v júli 1925 odišiel do
Predajnej, zomrel 5. 11. 1960 v Pezinku
1925 – Koloman Senček, nar. 10. 1. 1889,
nastúpil do Tajova 6. augusta 1925, 1926
zakladá Spolok Božského Srdca, všestranný,
aktívny, kultúrne a športovo aktívny, zomrel
12. 4. 1940, pochovaný v Tajove
Viktor Števek, diakon, kaplán v Tajove 1936
- 1937
Mikuláš Hagyarits, kaplán Tajov 1937 – 1938
Jozef Maček, adm. Riečka 1938
1940 – Eugen Citterberg, nar. 8. 9. 1912
v Beňuši, ordinovaný 1935, založil v Tajove
Združenie katolíckej mládeže, 1942 vstúpil
k piaristom, zomrel 17. 10. 1971
1942 – Ondrej Grobl, nar. 26. 8. 1899
v Brezne, ordinovaný 1922, prišiel z Vyhní
do Tajova v novembri 1942, hudobný skladateľ a hudobník, založil spevokol, keď postavili v roku 1943 nový štvormanuálový organ vo farskom kostole v B. Bystrici pri jeho
odovzdaní imrovizoval na ňom národný
umelec Ján Cikker 20 minút a tajovský farár
Grobl 25 minút a jeho improvizácia na ňom
bola vydarenejšia, Cikker vtedy povedal:
“Ach prečo je osud taký ťažký, že také perly
sú Pánu Bohu za chrbtom. Vy by ste mali
byť organistom v bratislavskom dóme a ja by
som mohol byť v Podkoniciach:“ Priateľsky
ho potom so slzami objal. Zložil 50 menších
organových skladieb, prelúdiá pre organ,
spev a dychovku. Z Tajova odišiel v októbri
1946 za farára do Budče a dôchodok prežil
na fare v Ľubietovej. Zomrel 19. 6. 1974. Pochovaný je v Brezne.
1945 – 1946 Alojz Kolmačka, SJ, dva roky
pôsobil v Kordíkoch
1946 – 1970 - 1991 Karol Chovančák, nar.
18. 5. 1906 v Hladovke, v októbri 1946 sem
prišiel z Novej Bane, ako aktívny farár tu
pôsobil 20 rokov a potom na dôchodku ďalších 24 rokov, pod jeho vedením sa opravili
cirkevné budovy, veža sa pokryla šindlím,
vymaľoval sa kostol a Kalvária, hrali sa divadlá s náboženskou tématikou, organizoval
sa ovocinársky spolok a včelári, zomrel 8. 3.
1991, pochovaný je v Tajove

duchovný život
1966 – 1970

Jozef Hromada

1970 – 1986

Stanislav Galbavý

spoločenská rubrika

1986 – 1990 Matej Kyška, SchP.
excurendo z Riečky + kňazi z BÚ a okolia
1990 – 1994

Peter Vychlopeň

1994 – 1996

Ľuboš Volko

1996 - 1997 Matej Kyška, SchP.
excurendo z Riečky
1997 – 2003

Miloš Jakubík

2003

Jozef Petrík

Kňazi rodáci
Peter Hyacint Zsilliak, františkán, syn Jakuba a Anny, 15. 5. 1808 slávil v Tajove primície
Jozef Murgaš, nar. 17. 2. 1864, ordinovaný 10.
11. 1888, primície 18. 11. v Tajove, zomrel 11.
5. 1929 v USA, kde je aj pochovaný
Karol Hegedus Murgaš, (od Svoradov,
č.40), nar. 18. 3. 1881, pokrstený 22. 3. 1881,
pochádzal zo 16 detí, bol synom Jozefa Murgaša a matky Márie, jeho otec bol v Pensylvánii spolupracovník rev. Jozefa Murgaša,
skoro po 30 rokoch sa vracia Karol do Tajova už ako novokňaz kláštora premonštrátov
v Jasove, 8. júla 1906 slávil primície v Tajove,
bol stredoškolským profesorom matematiky
a fyziky na gymnáziu v Košiciach, ako riaditeľ gymnázia dostal túto školu do povedomia celého východného Slovenska, zariadil
a vybavil internát pre študentov, bol predsedom Spolku profesorov Slovenska, zomrel
1925, údajne pochovaný v Ružomberku a na
budove Gymnázia na Kováčskej ulici v Košiciach má pamätnú tabuľu
Ján Gregor, nar. 14. 1. 1884, pokrstený 17. 1.,
bol bratom J. G. Tajovského, žarnovický farár,
zomrel 17. 7. 1945, pochovaný v Tajove
Stanislav Smida, nar. 6. 1. 1912, ordinovaný
1933, farár na Donovaloch, zomrel tragicky
v roku 1978, pochovaný na Donovaloch
Štefan Hríbik, nar. 20. 8. 1913 v Kordíkoch,
ord. 27. 1. 1935, zomrel 1970, pochovaný v
B. Bystrici
Arnold Púchy, nar. 24. 1. 1944, ordinovaný
9. 6. 1974, farár Chrenovec, Čierny Balog,
Brusno, Donovaly, Dolná Ždaňa, na dôchodku vo Vrbovom
Ján Mátik, SVD, ordinovaný 18. 6. 2011,
primície v Tajove 3. 7. 2011, pôsobil na misiách vo Venezuele a v Kolumbii, momentálne
v severnom Taliansku v Alpách
JP
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Naši jubilanti

Spomíname

OKTÓBER
Račanská Anna
Lípa Bohumil
Dučová Mariana, Mgr
Boháčik Ladislav
Sura Jozef, Ing
Spišiak Peter
Lanák Peter
Greško Patrick

S láskou, vďakou a úctou v srdci si
pripomíname 25. decembra 2017
nedožité 85. narodeniny našej starostlivej mamy

MELÁNIE SITKOVEJ

NOVEMBER
Sobota Mikuláš
Bartíková Katarína
Mackovičová Diana
Perašín Matúš
DECEMBER
Murgašová Eva
Homola Martin
Korbeľ Radúz
Dobrotová Martina, Mgr.
Majer Kornel, Ing.

Vy, ktorí ste ju poznali, prosíme,
venujte jej tichú spomienku.
Čas plynie, ale v našich srdciach
a modlitbách sme stále s ňou.

Aby v šťastí, dobrom zdraví, bez starostí,
bez obáv prežili ste ďalšie roky Vášho
života. Nech sú plné radosti a lásky,
milí jubilanti!

Dcéry Melánia,
Iveta a vnuk Jakub

Receptár

Karamelové rezy
potrebné prísady:
na cesto: 3 vajcia, 120 g kryštálového cukru, 120 g hladkej múky, 2 lyžice oleja, 2 lyžice
kakaa, 1/2 prášku do pečiva. na 1. plnku: 1/2 l mlieka, 2 zlaté klasy, 1 vanilkový cukor,
100 g kryštálového cukru, 250 g masla. na 2. plnku: 1 sladené mlieko, 200 g masla
na polevu: 100 g čokolády na varenie, 40 g stuženého tuku
k tomu 2 balíky BeBe keksov, papier na pečenie
postup:
Cesto: Vajcia vyšľaháme s cukrom do peny, pridáme múku zmiešanú s práškom do
pečiva a kakaom a olej. Pečieme na plechu vyloženom papierom pri 180 °C asi 10 min.
Plnka 1.: Z mlieka a zlatého klasu uvaríme puding, pridáme cukor a vanilkový cukor a do vychladnutého postupne vmiešame zmäknuté maslo.
Plnka 2.: Salko varíme 2 hodiny (celá plechovka musí byť ponorená vo vode) aby
zhustlo a skaramelizovalo, vychladnuté zmiešame s maslom.
Na upečený korpus natrieme plnku č.1, poukladáme Bebe keksy a natrieme plnku
č.2. Vo vodnom kúpeli roztopíme čokoládu s tukom a polejeme vrch stuhnutého
zákusku. Hotový koláč necháme odstáť do druhého dňa, aby keksy zmäkli.
Spoločenskú rubriku pripravila Martina Mišurová
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U Sanitrárov športom
žije celá rodina
Súťažným i rekreačným. Bližšie vám predstavíme dvoch z nich: lyžiara Jána, alebo tak
po domácky Janka a jeho sestru krasokorčuliarku Simonku. Janko Sanitrár má 16 rokov, je žiakom Športového gymnázia v Banskej Bystrici, súťažne sa venuje disciplínam
alpského lyžovania a preteká za Železiarne
Podbrezová.
Janko, ako si začínal s lyžovaním?
Lyžujem odmalička. Začalo to akosi prirodzene v rodine, otec lyžoval, venoval sa mi
a dodnes je mojim trénerom. Súťažne pretekám šesť rokov a budem pretekať tak dlho ako
budem môcť.
Lyžovanie si vyžaduje veľa času. Ako popri
tréningoch a pretekoch zvládaš školu?
Zvládam vďaka tomu, že mám individuálny
učebný plán. Každý polrok mám skúšky. Školu
sa mi darí zvládať dobre. Chcem pokračovať
v štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu,
veľmi rád by som pretekal na Univerziáde.
Poďme na preteky. Patríš medzi najlepších
lyžiarov v príslušnej kategórii, ako sa ti na
kopcoch darí?
Najlepšie výsledky som dosiahol tohto roku
v januári vo Vrátnej na medzinárodných žiackych pretekoch Interkritérium Vrátna 2017,
kde v kategórii U16 som vyhral obe disciplíny:
slalom aj obrovský slalom.V Slovenskom pohári v slalome a obrovskom slalome dosahujem pódiové umiestnenia v oboch, alebo aspoň
v jednej disciplíne. Za úspech považujem aj 9.
miesto na medzinárodných pretekoch vo francúzskom Val d´Isere, ktorým som splnil kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva
do 21 rokov. Teraz sa snažím získať čo najlepšie FIS body (počítajú sa z umiestnenia na pretekoch), ktoré sú rozhodujúce na zaradenie do
reprezentácie na ďalšiu sezónu.

SKI INTERKRITÉRIUM Vrátna

Jasná – finále SP 2. miesto v slalome st. žiakov, Ján Sanitár prvý zľava

Čo robíš, keď nepretekáš?
Väčšinou trénujem, aj dobrovoľne, mimo tréningový program. Alebo sa pridám tam, kde
sa niečo deje – beh, plávanie, cyklistika a pod.
Letnú prípravu začínam na ľadovci Passo
Dello Stelvio v Taliansku, zaujímavá príprava
bola v „ľadovej“ hale v Litve, s otcom plánujeme ísť rekreačne lyžovať do Libanonu a pod.
Mám málo voľného času, ale stihol som sa sedem rokov učiť hrať na gitare.
A čo mladšia sestra Simonka, tiež lyžuje?
Začala lyžovať ešte nemala 3 roky a skončila
pri krasokorčuľovaní. Ale o svojich aktivitách
rada porozpráva sama.

Simonka Sanitrárová má 11 rokov, pekný
úsmev a dar reči, predstavila sa sama:
Ku krasokorčuľovaniu v KK ISKRA ma priviedla
kamarátka, nie dávno, pred jeden a pol rokom.
Tréningy máme 2 aj 3 krát denne, cez sviatky, víkendy aj prázdniny. Voľno máme len dva týždne
v lete. Pred tým som chodila 5 rokov na gymnastiku, tancovala som hip-hop, aj spoločenské tance.
Všetko využijem na korčuliach.
Poďme späť ku korčuľovaniu. Ako sa ti darilo na pretekoch?
Na 55. ročníku GRAND PRIX v B. Bystrici sa
mi nedarilo, bola som na 15. mieste, v Detve
sa mi darilo, skončila som 8., v Žiline – tam
som bola 14. Na klubových pretekoch v B.
Bystrici som bola tretia. Je medzi nami veľká
konkurencia. Dievčatá majú viac skúsenos-

tí, trénujú aspoň 5 rokov, ja len jeden a pol.
Na pretekoch som nemala ani vlastné šaty, ale
poprosila som Ježiška, že by som rada dostala
vlastné šaty pod stromček. Budem netrpezlivo
čakať na Štedrý večer.
Ako sa ti darí v škole?
ZŠ navštevujem na Spojovej ulici v B. Bystrici,
Chodím do „najšportovejšej“ triedy. Učím sa
dobre, hádam som aj najlepšia. Bola som reprezentovať školu v gymnastike, postúpili sme
až na Majstrovstvá Slovenska, kde sme skončili na druhom mieste. V škole by som chcela
pokračovať na športovom gymnáziu, tam, kde
sa učí Janko. A potom chcem vyštudovať vysokú školu – kriminalistiku.
Zdá sa, že máš dobrú kondíciu, čo všetko
ešte stíhaš?
Hrám na klavíri 4 roky, zúčastňujem sa
mnohých športových podujatí v blízkom okolí. Bežala som na Bystrickom maratóne, na
Havkárskom behu na Králikoch bola som so
psom prvá medzi juniorkami, bežala som na
Bystrických mostoch a pôjdem aj tohto roku
26.decembra. 6. januára pôjdeme celá rodina
na Trojkráľový beh v B.Bystrici. Občas chodím aj lyžovať, ale viac sa mi páči snowboard,
chcem sa ho naučiť tohto roku.
Máš veľa aktivít, čo by si chcela dosiahnuť?
Umiestniť sa do 10. miesta v korčuľovaní na
Slovensku.
Rodina Sanitrárových žije skromne. Janko
aj Simonka vedia, že to čo robia a chcú robiť, stojí veľa a rešpektujú to. Nevyžadujú
si drahé veci, nešomrú na ranné vstávanie,
nechodia na drahé dovolenky. Venujú sa
tomu, čo im, aj celej rodine robí radosť.
Budeme im držať palce, veď sú Tajovčania.
Za rozhovor poďakovala Anna Chlebovcová
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